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 25/11/1394تبضید پصیطـ:       04/08/1394 تبضید زضیبفت:

 چک٘دُ
حبضط ثطضؾی قطایط ضغیم غیطضیکابضزویی ثاب تیؿایط دسیاس ر  زض اقتهابز       ةهسف اظ مقبل

هابی   ثطذای اظ نكابند   ،1369-1391 ةثبقس. ثط اؾبؼ مكبهسات فهلی مطثاو  ثاد زوض   ایطا  می
ن فطضاید، یا    . ثد منظوض اثجبت یاب ضز ایا  قسه اؾتودوز این ؾیبؾت زض اقتهبز ایطا  نمبیب  

ی پاولی و مابلی الگاو ثاب     هاب  ؾیبؾات ططح  و پبضامتطهابی   ،الگوی تؼبزل ػمومی پویبی تهبزفی
کد  هؾیبؾت پولی انیؼبلی و ؾیبؾت مبلی فؼبل ثوز ثیبنگط. نتبیج ه اؾتضویکطز ثیعین ثطروضز قس

وض . ثاد منظا  زاقاتد اؾات  ضیکبضزویی ثب تیؿیط دسیس ر  غیط زاللت ثط ودوز  ی  ضغیم ؾیبؾتی
هبی نؿجت احتمبالت پؿین، تواثغ واکنف رنی و تحلیل حؿبؾیت  رظمبیی نتبیج، اظ مؼیبض ضاؾتی 

اؾتیبزه قسه اؾت. ثط اؾبؼ مؼیبض نؿجت احتمبالت پؿاین، الگاوی غیطضیکابضزویی نؿاجت ثاد      
الگوی ضیکبضزویی توانبیی ثبالتطی زض توضیح مكبهسات زاضز و ثط اؾبؼ تواثغ واکنف رنی، ضفتابض  

یطهبی اقتهبزی زض واکنف ثد ی  قوک مثجت ثسهی زولت، زض حبلت ضغیام غیطضیکابضزویی   متغ
  انطجبق ثیكتطی ثب قطایط اقتهبزی ایطا  زاضز.

 JEL: E12, E31, E42, E43 بٌدٕ طبقِ

ضغیم غیطضیکبضزویی، ضغیم ضیکبضزویی، تؼبزل ػماومی پویابی تهابزفی،    کل٘دٕ: ّإ  ٍاصُ
 بلهب، ؾیبؾت فؼ ثجبت ؾطح قیمت

                                                                                                                             
     09171114219ل، ومؿئ ةنویؿنس*. 
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 . هقده5ِ
هاب،   ؾنتی مقساضی پول، یگبند ضاه دلوگیطی اظ نوؾب  ؾاطح قیمات  نظطیة ثط اؾبؼ 

 کنتطل حجم پول زض گطزـ اظ ؾوی ثبن  مطکعی اؾت. زو انتقبز دسی ثاط ایان نظطیاد   
ػطضاة  هاب و هام    ز: اوال، ثط اؾبؼ این نظطید، هم ؾاطح ػماومی قیمات   واضز کط توا  می

. زوماب،، ثاب فاطو قجاول وداوز ضغیام       1ن ذواهناس ثاوز  اؾمی پول ثد طاوض کبمال نابمؼی   
ؾیبؾات مابلی نقاف م مای زض      ،زولات  ة، ثد زلیل تؼبزل مؿتمط زض ثوزدا 2ضیکبضزویی

(ماوضز  1981) 3اقتهبز نساضز. این نتیجد زض مطبلؼبت مرتلیی اظ دملد ؾبضدنت و واالؼ
ی اقتهابزی  هاب  ؾیبؾت (1991) 4انتقبز دسی قطاض گطفتد اؾت. ثط اؾبؼ این مقبلد، لیپط

 ،. ؾیبؾات فؼابل  5کاطزه اؾات  فؼبل )غبلت( و انیؼابلی )مغلاوة( تقؿایم     ةضا ثد زو زؾت
ؾیبؾتی اؾت کد ثطای وضؼیت ثسهی زولات اهمیتای قب ال نجاوزه و زض تؼیاین متغیاط       

کنس. زض ططف مقبثل، یا  ؾیبؾات انیؼابلی    کنتطل )اثعاض ؾیبؾتی( ذوز رظازاند ػمل می
ف نكاب  زازه و ضفتابض ر  مقیاس ثاد ػمال واحاسهبی       ی ثاسهی زولات واکان   هب قوکثد 

گاصاض فؼابل اؾات. زض ایان ؾابذتبض، ؾیبؾات پاولی         اقتهبزی و همچنین ضفتبض ؾیبؾت
 6انیؼبلی ثیبنگط تیؿیط ؾنتی اظ ضغیم غیطضیکبضزویی اؾت کاد توؾاط رییبگابضی و گطتلاط    

 اؾت. مططح قسه  (1985)
هاب ضا زض   ثط ؾطح ػماومی قیمات  کبنبل اثطگصاضی ؾیبؾت مبلی  ،(1995) 7ووزفوضز

ای  هثاین زوض  ةزهس. ثط اؾبؼ تئوضی مبلی، ثوزد نكب  می 8مبلی ؾطح قیمتنظطیة قبلت 
ؾاطوح ذبنای اظ قیمات     زولت ی  قط  تؼبزلی اؾت )و ند ی  اتحبز( کد تن ب ثد اظای

زض ؾاطح   تغییاط  ؾاجت ووزفوضز مؼتقس اؾت، کد مبلیبت توضمی  همچنینز. قو ثطقطاض می
لی این مطلت ضا نجبیس ثد مؼنبی اثطگصاضی ؾیبؾت مبلی تلقی قوز، و هب می قیمت ػمومی

هب اثطگصاضنس.  ؾیبؾاتی   ی  پولی هؿتنس کد ثط ؾطح قیمتهب ؾیبؾتز و کمبکب  این کط
زولت قابزض ثاد پطزاذات ثاسهی ذاوز نجبقاس        وقتیذوانیم کد  میضا مبلی غیطضیکبضزویی 

                                                                                                                             
1. Woodford (1995) 

قوز هبی ث طه و تطاظ حقیقی پول اثطگصاض نجبقنس گیتد میهبی تؼبزلی، نطخهبی مبلی ثط قیمت هطگبه قوک. 2

 (. 2010هبی اقتهبزی ویػگی ضیکبضزویی زاضنس )والف ؾیبؾت
3. Sargent and Wallace (1981)  
4. Leeper (1991) 
5. Active and Passive Policies  
6. Aiyagari and Gertler (1985) 
7. Woodford (1995, 2000) 
8. Fiscal Theory of Price Level (FTPL) 
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  قوک توضمی قوز تب اضظـ اؾمی ثسهی زولات ضا  گصاض پولی مججوض ثد ایجبز ی  ؾیبؾت
هابی تؼابزلی اقتهابز ضا     کبهف زهس. چنین ؾیبؾت مبلی اؾت کد ؾطح ػمومی قیمات 

س. ودد تمابیع زیگاط تئاوضی مابلی )زض مقبیؿاد ثاب تیؿایط ؾانتی ضغیام          کنمكرم می
غیطضیکبضزویی( زض شکط یکؿطی ازواض تبضیری اؾت کاد زض رن اب اگطچاد اقتهابز ثاب ضقاس       

هب ضونسی افعایكی زاقتد و ثب تثجیات ناطخ    امب ؾطح قیمت ،پول موادد نجوزه اؾتطضة ػ
کاد ایان تثجیات     1هبی زولت نوضت نگیطز. قوز تب تغییطی زض ؾطح ثسهی ث طه ؾؼی می

 ،2فكابض ثاط منابثغ مابلی و زض ن بیات تكاسیس تاوض  اؾات         ؾجتنطخ ث طه زض طول ظمب  
هابی   ض غیبة ػس  ضقس حجم پول، افاعایف ثاسهی  مبلی، حتی زنظطیة ثنبثطاین ثط اؾبؼ 

 ثطوظ توض  قوز.      مودتس توان می زولت
حبضط ثطضؾی ویػگی ؾیبؾت مبلی غیطضیکبضزویی ثاب تیؿایط دسیاس ر      ةهسف مقبل

اؾت. ثسین منظوض زض قبلت یا  الگاوی تؼابزل     1369-1391زوضة زض اقتهبز ایطا  طی 
پولی و مبلی زض ایطا  ثط اؾبؼ تواثغ واکنف ی هب ؾیبؾتػمومی پویبی تهبزفی، ویػگی 

ه رن ب موضز ثطضؾی قطاض گطفتد و ؾپؽ زض کنبض ؾبیط مكبهسات ثد ایان ؾاوال  پبؾاد زاز   
کد ریب زض ایطا  تیؿیط دسیس اظ ضغیم غیطضیکبضزویی ثطقطاض ثوزه یب ذیط. این مقبلد  قوز می

 : ظیط اؾتقطح  د ی ثهب ثرفزاضای 
ثد ثطضؾی رمبضی مكبهسات اقتهابزی   ،3ت پیكین، ثرف ثد مطوض تحقیقب ،2ثرف 
ضاؾاتی   ، ثاد 6ثد ثطروضز الگو، ثرف  ،5ؾبظی اقتهبز ایطا ، ثرف  ثد مسل ،4ایطا ، ثرف 

 ثد ثطؾی نتبیج مطبلؼد اذتهبل زاضز.   7رظمبیی نتبیج الگو و زض ن بیت  ثرف 
 

 . هزٍرٕ بز تحق٘قات پ٘ط٘ي 2

ی ؾابذتبضی  هب قوک، ثد ثطضؾی ی ؾطح قیمتثب پصیطـ تئوضی مبل ،(2003) 3کیم
زهاس کاد اثاطات    وی نكاب  مای  مطبلؼاة  پاطزاظز. نتابیج   زض ی  الگوی تؼبزل ػمومی می

 گطایب  اؾت.تحت ضغیم تئوضی مبلی ثؿیبض متیبوت اظ نتبیج تئوضی پول  هب قوک

                                                                                                                             
زاضی رمطیکب و ثبن  ای میب  ذعاند ز کد توافق نبمدکطاقبضه  1942-1951ظمبنی زوضة توا  ثد ثد ػنوا  مثبل می. 1

مؼطوف  (Bond-Price support regime)کد ثد ضغیم حیع قیمت اوضاق  هثد تهویت ضؾیس مطکعی ر  کكوض

زولت )اوضاق قطضد( ؾیبؾت ی هب . زض این ضغیم، ثد منظوض حیع اضظـ اؾمی ثسهی(Woodford 2000)  اؾت

 .  ه اؾتاؾمی ثبثت ادطا قس نطخ ث طة
2. Woodford (2000) 
3. Kim (2003) 
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سل ی ضیکبضزویی و غیطضیکابضزویی ضا زض ؾابذتبض یا  ما    هب ؾیبؾت ،(2004) 1ؾبال
-1979 ةزهاس زض زوض س. نتبیج این مطبلؼاد نكاب  مای   کن پوقب  ثطضؾی می بی همه نؿل

ثاد ثؼاس ثاد ناوضت      1990ؾیبؾت مبلی رمطیکب ثاد ناوضت غیطضیکابضزویی و اظ     1960
 اؾت. ضیکبضزویی ثوزه 

  کابضگیطی  ثد هبی ؾطی ظمبنی انگلؿتب  وثب اؾتیبزه اظ زازه ،2(2013فب  و زیگطا  )
، ثاد ایان نتیجاد    3ض قبلات یا  الگاوی تهاحیح ذطابی ثاطزاضی      اؾتنجب  غیطمؿتقیم ز

ثلکاد   ،زکطهبی پولی و مبلی ؾطح قیمت ضا ضز کسا  اظ تئوضی توا  هیچنس کد نمیا هضؾیس
 انس.     ؾطح قیمت ثوزه کننسةهب زض ی  زوضة ظمبنی تؼیین هط کسا  اظ ر 

 
 . بزخٖ هطاّدات اس ٍجَد رصٗن غ٘زرٗکاردٍٖٗ در اٗزاى 3

کد زض  4ثبقس می 1369-1391فهلی  ةحبضط زوض ةهبی موضز اؾتیبزه زض مطبلؼ زازه
ودوز ضغیم غیطضیکابضزویی   ةاؾت کد فطضی ر  اقتهبز کكوض قبهس تحوالت مرتلیی ثوزه 

 قوز.   کنس. زض ازامد ثد ثطذی اظ این قواهس اقبضه می ضا زض ایطا  تقویت می
 

  5ّا هع٘ي بَدى سطح عوَهٖ ق٘وت. ًا5.3
یاب   6س ثد زلیال ناب مؼاین ثاوز  اؾامی     توان می هب ؼین ثوز  ؾطح ػمومی قیمتنبم

)ػس  ودوز دواة یگبناد( ثبقاس. ناب مؼاین ثاوز  اؾامی ظمابنی ضخ         7چنسگبنگی دواة
زهس کد متغیطهبی اؾمی اقتهبز کال  اظ دملد حجام اؾامی پاول، زضرماس اؾامی و        می

زض زنیبی واقؼی این حبلت ز. هبی اقتهبزی مكرم نكو ؾط محسوزیتهب تو ؾطح قیمت
فطاهم روضز. ثد طوض کلای   8مطثو  ثد زوضانی اؾت کد ثبن  مطکعی نتوانس ی  لنگط اؾمی

                                                                                                                             
1. Sala (2004) 
2. Fan, Minford and Ou (2013) 
3. Vector error correction model (VECM) 

هب اثتسا  . همچنین زازهانس هپولی و ثبنکی گطفتد قس ةمطکعی ایطا  و پػوهكکس  هبی موضز اؾتیبزه اظ ثبن  زازه. 4

 . انس هنیبظ ثد نوضت ؾبالند محبؾجد قس ظزایی قسه و ؾپؽ تغییطات موضز فهلی 
5. Price Level Indeterminacy  
6. Nominal Indeterminacy  
7. Solution Multiplicity  

اؾت کد ثبن  مطکعی د ت کنتطل و ثبثت نگد زاقتن انتظبضات ثرف ذهونی اظ ؾطح  متغیطیلنگط اؾمی . 8

 گیطز.     کبض می دیی کد قطاض اؾت د ت ضؾیس  ثد ر  انجب  زهس، ثهب ػمومی قیمت یب مؿیط ر  یب فؼبلیت
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 نطخ ؾوز تؿ یالت ثبظضگبنی و ذسمبتی نطخ ؾوز ؾپطزه یکؿبلد

. زض 2و لنگط اؾمی قیمتای  1زو نوع لنگط اؾمی زض اقتهبز ودوز زاضز: لنگط اؾمی مقساضی
 ػناوا  هاسف ثبنا     لنگط اؾمی مقساضی، ی  مؼیبض پولی )ثد ػنوا  مثبل پبید پاولی( ثاد  

هاسف قاطاض    ةقوز، و زض لنگاط اؾامی قیمتای، ناطخ اضظ یاب ناطخ ث اط        مطکعی انتربة می
م می کد ثبیس موضز تودد قطاض گیطز این اؾت کاد اگاط ناطخ ث اطه تحات       ةگیطز. نکت  می

کنتطل ثبقس، هسف گصاضی نطخ اضظ تجؼبت منیی ثد همطاه ذواهس زاقت و اگاط ناطخ ث اطه    
ضوناس   ،(1قیمت، تغییط رظازاند نطخ اضظ اؾت. نموزاض ) ثجبت ؾطح ةگبه الظم کنتطل قوز ر 

ضی یکؿبلد و نطخ ؾوز تؿ یالت ثبظضگبنی و ذاسمبتی ضا  گصا هنطخ ؾوز ؾپطز ةظمبنی ؾبالن
اماب زض   ،هبی ؾوز ثین زو ؾبل متوالی متغیط ثوزه  زهس. مطبثق نموزاض اگطچد نطخ  نكب  می

مابال یا  ناطخ هاسف( پیگیاطی      طول ی  ؾبل مكرم، ثد نوضت ی  نطخ ثبثت )و احت
 اؾت.   قسه 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 گذارٕ ٗکسالِ ٍ ًزخ سَد تسْ٘الت باسرگاًٖ ٍ خدهاتٖ رًٍد سهاًٖ ساالًٔ ًزخ سَد سپزدُ  .5ًوَدار 

 هبی ؾطی ظمبنی ثبن  مطکعی )ثطحؿت زضنس(  منجغ: پبیگبه زازه

 
 زهس:   نكب  می مكبثدزوضة ( ضونس ظمبنی نطخ اضظ اؾمی ضؾمی ضا زض 2نموزاض )

 

                                                                                                                             
1. Quantity-Based Nominal Anchor  
2. Price-Based Nominal Anchor  
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 رًٍد سهاًٖ ًزخ ارس اسوٖ رسوٖ . 2ًوَدار 

 هبی ؾطی ظمبنی ثبن  مطکعی )ثطحؿت ضیبل(  منجغ: پبیگبه زازه

 

هبی ؾوز، نطخ اضظ اؾمی هم زض طی زو ؾبل متوالی و هم زض طول ی   ثطذالف نطخ
 طاوضی  دد نجاوزه، ثاد  بثل توقامب تغییطات ر   ،ؾبل مكرم زاضای نوؾب  و تغییطات ثوزه

)قطوع یکؿب  ؾبظی ناطخ   1381هبی  کد زضنس تغییط زض نطخ اضظ اؾمی ضؾمی ثین ؾبل
کاد ثاط مجنابی ؾابل      زض حبلی زضنس اؾت، 37ل پبیب  ؾیبؾت( حسوز )ؾب 1390اضظ( تب 

زضنس ثاوزه اؾات. اظ یا  ؾاو،      264هب ثطاثط  ، نطخ ضقس ؾطح ػمومی قیمت1383 ةپبی
ؾؼی زض کنتاطل ناطخ ر  زاقاتد، و اظ     ،اضظ زض ثبظاضػطضة نحهبضی زولت ثد ػنوا  ػبمل ا

ضؾاس   ثنبثطاین ثد نظط مای  ،اؾت  ههبی ؾوز ثد نوضت زؾتوضی تؼیین قس زیگط نطخ ؾوی
ر   ةکاد نتیجا   اؾات  زولت ثد طوض همعمب  ؾؼی زض کنتطل نطخ اضظ و نطخ ؾاوز زاقاتد  

غیم ضیکبضزویی اؾت( ثبقاس. ثاد   هبی ودوز ض  هب )کد اظ ویػگی توانس ثجبت ؾطح قیمت نمی
ػجبضت زیگط، ثبن  مطکعی زض این زوضه اظ متغیطهبیی ثد ػنوا  لنگط اؾمی اؾتیبزه کطزه 

 ثجبت ؾطح قیمتی ضا ثد همطاه زاقتد ثبقس.   اؾت کد نتوانؿتد 
 

 پَلٖ ٔ. بدّٖ دٍلت ٍ تغ٘٘زات در پا2.3ٗ
ػجابضت اؾات اظ   اؾات کاد ایان حاس     موادد زض هط کكوضی، زولت ثب ی  حس مبلی 

س ثاسو  ضیؿا    توانا  مای  حساکثط مقساض نؿجت ثسهی زولت ثد تولیس نبذبلم زاذلی کاد 
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 تاط  نعزیا  هط قسض ثسهی زولت ثد حاس مابلی   یب ایجبز توض  ثبالتط، تحمل قوز.  1اػتجبضی
کكوضی قوز.  زنجبل کبهف اضظـ ثسهی ذوز ثبقس ثیكتط می دقوز احتمبل اینکد زولت ث

ثیكاتط زض   ةهبی ثوزد قطاض زاضز این رظازی ػمل ضا نساضز کد ثب مبظازکد زض حس مبلی ذوز 
ثنبثطاین ثسهی اؾمی ثابالتط   ،ثطای افعایف ثسهی ذوز فطاهم روضزای  درینسه ثتوانس پكتوان

س تب این اطمینب  حبنل قاوز کاد اضظـ   کبهف یبثثبیس اظ ططیق افعایف زض ؾطح قیمت 
اتیابق   2قوز کد توض  مبلی ض این حبلت گیتد میز ،حقیقی ثسهی ؾبظگبض ثب حس مبلی اؾت

وقوع ی  چنین توضمی زض ی  ضغیم غیطضیکابضزویی ثاد زلیال غبلات ثاوز        اؾت. افتبزه
 ثینی اؾت. گصاض مبلی، ودوز قبثل پیف  هسف ؾیبؾت

زض ایطا  مطبثق ثب رمبضهبی ضؾمی منتكط قسه، متوؾاط ناطخ ضقاس ثاسهی اؾامی      
زضنس و متوؾط نطخ ضقس ثسهی حقیقی ثطاثاط   3/19ثب ثط موضز ثطضؾی ثطازوضة زض  3زولت

ثد ػجبضت زیگط نطخ توض  نبقی اظ افعایف ثسهی زولت نؿجت ثاد   ،ثبقس زضنس می -7/0ثب 
زضناس کابهف    20هبی زولت ثد میعا   اضظـ حقیقی ثسهی اؾت تب قسه قجتحس مبلی 

متوؾط ناطخ ضقاس    زضنس و 7/22پولی اؾمی ثطاثط  ةیبثس. همچنین متوؾط نطخ ضقس پبی
زضناسی   4/20کبهف اضظـ  مودتو توض  زوضه  زضنس ثوزه 3/2ة پولی حقیقی ثطاثط پبی
 ،تحت ثطضؾی اؾات  ةهبی زوض  پولی قسه اؾت. زالیل فوق اگطچد تحلیل رمبضی زازه ةپبی
 س.    قتهبز ایطا  ضا تقویت کنس احتمبل ودوز ضغیم غیطضیکبضزویی زض اتوان می امب

 
 . ب٘اى الگ4َ

ض این مطبلؼد اظ ی  ؾبذتبض الگوی تؼبزل ػمومی پویبی تهبزفی مجتنی ثط ضویکطز ز
نیو کینعین قبمل چ بض ثرف ذبنواض، ثنگبه، ؾیبؾت پاولی و ؾیبؾات مابلی ثاد منظاوض      

 قوز. ی پولی و مبلی اؾتیبزه میهب ؾیبؾتثطضؾی 

 

 . خاًَار5.4
  ثوزدد اؾت: هسف ذبنواض حساکثط نموز  تبثغ مطلوثیت ظیط نؿجت ثد قیس

                                                                                                                             
 ثبقس.   ی  مؼوق ذوز میهب منظوض اظ ضیؿ  اػتجبضی، ػس  توانبیی زولت زض  ثبظپطزاذت ثسهی.  1

2. Fiscal Inflation  

زلیل ػس   ثبقس. ثد یثسهی زولت زض این مطبلؼد ثطاثط مجموع ثسهی زولت ثد ثبن  مطکعی و ثد ؾیؿتم ثبنکی م.  3

ػنوا  مثبل پیمبنکبضا  ذهونی( زض  زؾتطؾی ثد اطالػبت مؿتنس، ثسهی زولت ثد ثرف ذهونی )ثد

 . كسه اؾتمحبؾجبت اذیط لحبظ ن
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ؾطح  tPتطاظ اؾمی پول،  tMقبذم مهطف،  tCػبمل تنعیل شهنی،   کد
ای مهطف، زوضه کوؼ کكف دبنكینی ثینمؼ ظمب  کبضی قرم، tLػمومی قیمت،

h 1پبضامتط ثجبت ػبزت ،  کكف تقبضبی پول وL  کبض ػطضة مؼکوؼ کكف
 قوز:ذبنواض ثد نوضت ظیط زض نظط گطفتد می ةثبقس. قیس ثوزد می
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p
ttt TTRKZrMBRLWIMBCP   1111  

pاؾاامی ) ةبثغ ماابلی ذااوز ضا ثااین مهااطف، اوضاق قطضاا ذاابنواض مناا
tB  مراابض ،)

)I(گصاضی ؾطمبید t کنس. همچنین و تطاظ پول تقؿیم میtW  ،1زؾتمعز کبضtR   ناطخ
11ث طه اؾمی نبذبلم ) 1   tt rR ،)k

tr نطخ ث طه حقیقی ؾطمبید ،tK ،حجم ؾطمبید

tZ نطخ کبضثطی ؾطمبید ،tTR  پطزاذت انتقبلی وtT ثبقاس. ػاالوه   مبلیبت پطزاذتی می
 نوضت ظیط ذواهس ثوز:  گصاضی ثد ؾطمبید ةثط قیس ثوزدد، ذبنواض موادد ثب قبػس
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t
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I
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1
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 گصاضی اؾت. هسف ذبنواض حساکثط  تبثغ هعینة تؼسیل ؾطمبید S(.)فوق  ةکد زض ضاثط
ثبقس کد اظ حل  ( می3گصاضی ) ؾطمبید ة( و قبػس2( نؿجت ثد قیس ثوزدد )1) ةز  ضاثطکط

گصاضی و اوضاق قطضد  حجم ؾطمبید، ؾطمبید مهطف، تقبضبی پول، ةر  مؿیطهبی ث ین
کبض   نیطوی کننسةقوز ذبنواض ثد ػنوا  ػطضد  . اظ ططفی فطو می2قوزمكرم می

)(ثد این نوضت کد زض هط زوضه ی  نؿجت  ،قبثلیت چبند ظنی زؾتمعز ضا زاضز w1  اظ
قجل زوضة قی ثب تودد ثد توض  هب زؾتمعز ذوز ضا ثد نوضت ث یند تؼیین کطزه و مبث ذبنواض

w)(WWو ثد نوضت  ttt


  11  ةزضد wکننس کد   زؾتمعز ذوز ضا تؼیین می 1
 ثبقس.   قجل میزوضة تؼسیل نؿجت ثد توض  

ثاد ناوضت    tx̂هاب و تؼطیا     اگط حاطوف کوچا  ثیابنگط مقابزیط حقیقای متغیاط      
)x(Ln)x(Lnx̂ tt   ثبقس کدx هاب اؾات، رنگابه ذطای     نقطد وضؼیت پبیساض متغیط  

 وضؼیت پبیساض ػجبضت اؾت اظ:  ةاول حول نقططتجة م ةقسه قطایط ث ین

                                                                                                                             
1. Habit Persistence  

 قوز.  ؾبظی اقبضه میثد فط  کلی ضواثط و مؿب ل ث یند  بتنثد زلیل ػس  فضبی کبفی، .  2
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ĉE

)/h(
ĉ
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ĉ

ttt
k
tt

k
ttkt

ttttt

tttt

ttttttt

111

211

1

111

1
1

1

1
1

1

11
11

1

1
1

1
1

1





























































      

/Sضقس مهطف زض وضؼیت پبیساض، نطخ  نطخ توض ،  tفوق  ةکد زض ضاثط  1 ،

tq ؾااطمبید )یااب نؿااجت تااوثین کااد اظ تقؿاایم ضااطیت الگطانااػ قیااس  ای  دقیماات ؾاابی

حقیقای نبذابلم ؾاطمبید     ةنطخ ث ط kRقوز( و  گصاضی ثد قیس ثوزدد حبنل می ؾطمبید
ؾبظی زؾتمعز ث یند ثد نوضت ظیاط قبثال ثیاب         ثد ث یندمطثو ةثبقس. همچنین ضاثطمی
 ثبقس:   می
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 . تَل٘دکٌٌد2.4ُ

 کنناسة هؿاتنس. تولیس ای  دکبالی ن بیی و واؾط کننسةهبی تولیسی قبمل تولیس ثنگبه
زض ی  فضبی ضقبثتی انحهبضی ای  دن بیی زض ی  فضبی ضقبثت کبمل و تولیس کبالی واؾط

همطاه ثب فطو چؿجنسگی ثوزه و اظ ضوـ ای  دگصاضی زض ثرف واؾط ض زاضنس. قیمتحضو
ن بیی ثاب   کننسةقوز. تولیسؾبظی ثنگبه اؾتیبزه می ث یند ةثطای حل مؿئل 1(1983کبلوو )

ضؾابنس و  ای، ر  ضا زض قبلت ی  قبذم تولیس ثد فاطوـ مای   ذطیس تولیس کبالهبی واؾطد
 کنس:   دد ثد تبثغ تولیس ظیط ػمل میثب توای  دواؾط کننسةتولیس

(5)   j

s,ts,ttt L)j(KA)j(Y


11 

                                                                                                                             
1. Calvo 
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ؾاطمبیة ماوضز اؾاتیبزه زض     s,tKوضی کل ػوامل تولیس،  ث طه tAکد زض این ضاثطد 
ز اؾاتیبزه زض  قوز ؾطمبیة موض ثبقس. فطو می ؾ م هعینة ثبثت زض تولیس می jتولیس و 

1دطیب  تولیس، تبثؼی اظ ؾطمبیة نهت قاسه زض زوضة قجال و ثاد ناوضت      tts,t KZK 
kثبقس و 

tt r)/)((Z  ],[قاوز کاد    فطو مای  1 10      کكاف تابثغ هعیناة تؼاسیل
د ثاد کابضایی   ثلک ،گصاضی ثوزه ؾطمبید ةثبقس. انجبقت ؾطمبید ند تن ب تبثؼی اظ قبػس ؾطمبید 

گاصاضی ثیاب     گصاضی نیع ثؿاتگی زاضز کاد ثاب قاوک تکنولاوغی ؾاطمبید       مربض  ؾطمبید
 ثد نوضت ظیط نكب  زاز:   توا  می قوز. ضاثطد ضا  می
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 قوز:  (، منحنی فیلیپؽ نیوکینعین ثد نوضت ظیط حبنل می2001) 1گطا و زی
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 taقاوک فكابض هعیناد،     tهعینة ن بیی حقیقی ثنگابه،   tmcفوق  ةکد زض ضاثط
زضدة تؼسیل قیمت نؿجت ثد تاوض    pضدة چؿجنسگی قیمت  و ز وضی،  قبذم ث طه

 قجل اؾت. زوضة 
 

 . رفتار دٍلت 3.4
زضرمس زولت اظ پنج منجغ زضرماس اضظی )فاطوـ نیات و ؾابیط کبالهابی نابزضاتی(،       
مبلیبت، اؾتقطاو اظ ثرف ذهونی و زضرمس حبنل اظ چبح پول دسیس و ؾبیطین حبنل 

tttرمس اضظی ثاد ناوضت   قوز. زضمی NORROILX    اؾات کاد tNOR   نابزضات
ثبقس.  مهبضف ر  ثد ؾد قؿمت مرابض  اضظی زولات    زضرمس نیتی می tROILغیطنیتی و

)GOR( t (  فطوـ ثد ثبن  مطکعی و زضیبفت ضیابلی ر ،tGOMو شذ )   یاطه زض نانسوق
ثناابثطاین ضاثطااد زضرمااس اضظی ثااد نااوضت   ،زوقاا ( تقؿاایم ماایtGOFملاای )توؾااؼة 

tttt GOFGOMGORX   قبثل ثیب  اؾت. اگط نؿجت هطی  اظ این ػوامل ثد کل

                                                                                                                             
1. Christiano et al 
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jزضرمس اضظی ثد نوضت 
t     ظیاط  تؼطی  قوز، رنگبه ضونس ظمبنی مهابضف اضظی ثاد ناوضت

 ذواهس ثوز: 
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ttttملای ثاد ناوضت    توؾاؼة  مودوزی ننسوق  ENDFGOFNDFNDF  1 
ذطودای   tENDFنانسوق و  زوضة اضظـ ضیبلی مودوزی پبیاب    tNDFقوز. تؼیین می

عایف شذابیط ذابضدی ر    افا  ؾاجت ثبقاس. اضظ فطوذتاد قاسه ثاد ثبنا  مطکاعی        ر  می
)IMGOMFAFA( tttt  1 فاوق   ةکد زض ضاثطقوز  میtIM    میاعا  فاطوـ اضظ

اؾات. زضرماس حبنال اظ مبلیابت ثاب       t ةاضظـ ضیبلی زض پبیاب  زوض  tFAمطکعی و  ثبن  
س. ثط ایان  ثبقتغیط مس توان می قتهبزی کكوضتودد ثد میعا  ثسهی زولت و حجم فؼبلیت ا
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هب ثد نوضت  قسه ر  مربض  زولت قبمل زو قؿمت ػمطانی و دبضی اؾت کد ذطی 
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t      ؾا م رن اب اظ کاال مرابض  زولاات وttr    کال زضرمااس حقیقای زولاات

 ثبقس.   می
 

 . رفتار باًک هزکش4.4ٕ
اماب   ،قاوز  اگطچد زض ایطا  تؼیین نطخ ؾوز تؿ یالت ثد نوضت نالحسیس انجب  مای 

طات زض نطخ ث طه تب حسوزی واثؿتد ثد تغییطات زض نطخ توض  اؾات. ثاط ایان اؾابؼ،     تغیی
 قوز:    قبػسه ؾیبؾت پولی زض ایطا  ثد نوضت ظیط فطو می

(12) rtttt ˆr̂r̂   211  

  قوک ؾیبؾت پولی اؾت. ثد زلیل اینکد زض ایطا  نطخ توض  هاسف تؼطیا    rtکد 
هبی تاوض  نؿاجت ثاد     ثبن  مطکعی ثب تودد ثد نوؾب  قوز نساضز، فطو میودوز ای  هقس

کنس. وداد زو  ؾیبؾات پاولی زض     ضونس ثلنس مست ر ، تغییطات زض نطخ ث طه ضا اػمبل می
 قوز:  ایطا  تغییطات زض پبید پولی اؾت کد ثطحؿت منبثغ ثد نوضت ظیط تؼطی  می

(13) tttt DBSDCBFAM   
tDق فو ةکد زض ضاثط BS  هب ثد ثبن  مطکعی اؾت. ثركی اظ ثسهی ثسهی ثبن

ثبقس کد اگط این ثرف اظ  هب می  هب ثد ثبن  مطکعی نبقی اظ ثسهی زولت ثد ثبن   ثبن 
dbsثسهی ثب 

t هب ثد ثبن  مطکعی ثد  قسه ثسهی ثبن   رنگبه ذطی ازه قوز،نكب  ز
bنوضت 

t
dbs
tt b̂ˆsb̂d   .قبثل ثیب  اؾت 

 

 . بزآٍرد الگَ  5

حبضط اظ ضوـ تطکیجی ثیعین و کبلیجطاؾیو  ثد منظوض ترمین و اضظیابثی   ةزض مطبلؼ
زوضة هبی ماوضز اؾاتیبزه ؾاطی ظمابنی متغیطهابی فهالی زض       قوز. زازهالگو اؾتیبزه می

. انس هؾترطا  قسثبقس کد اظ پبیگبه اطالػبت ؾطی ظمبنی ثبن  مطکعی امی 1391-1369
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( نتبیج ترمین مطثو  ثاد پبضامتطهاب رماسه    1ثب تودد ثد توضیحبت اضا د قسه، زض دسول )
 . 1اؾت

 
 . ًتاٗج بزآٍرد پاراهتزّإ الگَ بِ رٍش ب٘شٗي5جدٍل 

توظیغ  پبضامتط

 پیكین

مقساض 

 پیكین

مقساض 

 پؿین

ذطبی 

 اؾتبنسضز

توظیغ  پبضامتط

 پیكین

مقساض 

 پیكین

مقساض 

 پؿین

 ذطبی

 اؾتبنساضز

h 1/0 68/0 63/0 ثتب L 15/0 46/0 94/1 نطمبل 

 37/0 75/0 5/1 نطمبل  02/0 02/0 کبلیجطه - 

 3/1 3/1 کبلیجطه -  04/0 96/0 99/0 ثتب 

1 1/0 54/0 87/0 ثتب b 04/0 04/0 کبلیجطه - 

2 25/0 92/0 19/0 نطمبل y 1/0 1/0 کبلیجطه - 
 5/1 5/1 کبلیجطه - k

1 
 - 5/0 5/0 کبلیجطه

 5/1 59/3 4 نطمبل k
2 

 - 65/0 65/0 کبلیجطه

w 15/0 6/0 32/0 ثتب 
 

 05/0 38/0 24/0 نطمبل

w 1/0 7/0 8/0 ثتب 
 

 1/0 84/0 6/0 ثتب

p 15/0 85/0 47/0 ثتب      

 

 . تحل٘ل ًتاٗج 5.5
(، فضاابی 2003( و کاایم )1995(، ووزفااوضز )1991ثااد لیپااط )مطبلؼاابت ثااب تودااد 

 ز:  کطثد چ بض زؾتد مجعا اظ هم تقؿیم  توا  می پبضامتطهبی ؾیبؾتی ضا

bاگط  -1


1
12و  1  رنگبه واکنف قاوی ؾیبؾات مابلی ثاد ثاسهی       ،ثبقس

، کاد هماب    زهاس  ضا نكان مای   حقیقی زولت و واکنف قوی ؾیبؾت پولی ثد ناطخ تاوض   

                                                                                                                             
مكتقبت مطتجة اول  ةاؾت؛ ضوـ کبلیجطه نیع ثط اؾبؼ محبؾج زض این دسول ثطذی اظ پبضامتطهب کبلیجطه قسه .  1

وضؼیت پبیساض اؾت. ثد ػجبضتی ثد زلیل اینکد ضطیت هط پبضامتط مجین میعا  تغییط زض متغیط مؿتقل  ةحول نقط

توانس ثطروضزی اظ پبضامتط ضا  وضؼیت پبیساض می ةة اول زض نقطثط متغیط واثؿتد اؾت، ثنبثطاین ثطضؾی مكتق مطتج

 س. حبنل کن
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هبی ؾاطح تولیاس و    قطایط ؾیبؾت پولی فؼبل و مبلی انیؼبلی اؾت. زض این حبلت نوؾب 

 قوز.  نطخ توض  مؿتقل اظ قیس ثوزدد زولت و ؾیبؾت مبلی تؼیین می

1اگط  -2
1

0 


 b  10و 2  رنگبه ؾیبؾات مابلی فؼابل و ؾیبؾات      ،ثبقس

پولی انیؼبلی ذواهس ثوز. این حبلت مجین قطایط ضغیم غیطضیکابضزویی ثاب تیؿایط دسیاس     

 س.  ثبق میهب  ؾطح ػمومی قیمت کننسة ثوزه و ؾیبؾت مبلی تؼیین 

bاگط  -3


1
10و  1 2  هط زو ؾیبؾت پولی و مبلی انیؼبلی هؿتنس.  ،ثبقس

زض این حبلت ؾیبؾت غیطضیکبضزویی اظ نوع ؾنتی ثطقطاض ثوزه و ؾیبؾات مابلی اظ کبنابل    

 هب ذواهس ثوز.  ؾطح ػمومی قیمت کننسة ؾیبؾت پولی و تغییطات زض حجم پول تؼیین 

1اگط  -4
1

0 


 b  12و  رنگبه هط زو ؾیبؾت فؼبل ذواهنس ثوز.  ،ثبقس 

پصیط اؾات و    زلیل ثطقطاضی انل تیلوض، پیگیطی ثجبت قیمتی امکب  دث ،(1) ةزض نبحی

هاب، حجام پاول د ات      ثد زلیل ػس  تممین مبلی کؿطی ثوزدد اظ مبلیابت  ،(2) ةزض نبحی

قبهس قیمت تؼابزلی نراواهیم    ،(4و )( 3یبثس. زض نواحی )  ثطقطاضی تطاظ ثوزدد افعایف می

ؾو  چنسین مؿیط تؼابزلی ذاواهیم زاقات کاد مجاین هماب         ةکد زض نبحی یطوض ثوز ثد

و  ثبقاس  مای هاب   ( مجنی ثط نب مؼین ثوز  ؾاطح قیمات  1975واالؼ ) –نتیجد ؾبضدنت 

 .  ساضزمجین قطایطی اؾت کد زض ر  هیچ مؿیط تؼبزلی ودوز ن ،(4) ةنبحی

04201پبضامتطهاب،   ثب تودد ثد ثطروضز
1

040 ..b 


  9202و .    کاد نكاب ،

فؼبل و ؾیبؾت پاولی انیؼابلی    ،زهس زض نبحید زو  قطاض زاضیم کد زض ر  ؾیبؾت مبلی می

کد ثب واقؼیت اقتهبز ایطا  ای  دزهس، نتیج ثوزه و ثطقطاضی ضغیم غیطضیکبضزویی ضا نكب  می

کناس. اگاط فاطو      مای  تمییسمودوز زض این ظمیند نیع ر  ضا  تطبثق زاقتد و قواهس تجطثی

نالح زیسی ثوز  نطخ ث طه زض ایطا  و ػاس  وداوز قبػاسه ؾیبؾات پاولی ضا ثپاصیطیم و       

1کمبکب  قط  
1

0 


 b  ،ضغیم ؾیبؾتی غیطضیکبضزویی ثب تیؿایط  زوثبضه ثطقطاض ثبقس

ثنابثطاین مؿاتقل اظ اینکاد     ،ثبقاس  مای  زو  ةنبحی ةقوز، کد همب  نتیج دسیس حبنل می

ؾیبؾت پولی مجتنی نطخ ث طه ثطای اقتهبز ایطا  قبثل تؼطی  ثبقس، قبهس ثطقطاضی  ةقبػس

 ضغیم غیطضیکبضزویی ذواهیم ثوز.    
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1ثب تودد ثد انیؼبلی ثوز  ؾیبؾت پولی، اگاط قاط     
1

0 


 b   ثطقاطاض نجبقاس، 

قاوز کاد زض    می( 3اؾتقطاض زض نبحید ) ؾجتی ذواهس ثوز و رنگبه ؾیبؾت مبلی نیع انیؼبل
ی کاد یا    طاوض  هب موادد ذواهس ثوز ثاد  مؼین ثوز  ؾطح قیمتاین قطایط اقتهبز ثب نب
فطز ثطای ؾاطح قیمات تؼابزلی نراواهیم زاقات. ایان نتیجاد         دمؿیط ثب ثجبت منحهط ث

ب ثاب مكاکل ػاس     ه ثبقس کد زض ر  ؾطح قیمت منطجق ثط ضغیم غیطضیکبضزویی ؾنتی می
زو  یاب ؾاو ، ضغیام     ةثبقنس. ثنبثطاین قطاض گطفتن زض هطی  اظ زو نبحیا  تؼیین موادد می

 زهس.    غیطضیکبضزویی )ثب تیؿیط دسیس و ؾنتی( ضا نتیجد می
 

 . راستٖ آسهاٖٗ ًتاٗج 6
ثطروضز پبضامتطهبی الگوهبی تؼبزل ػمومی ثب ضویکطز ثیعین متبثط اظ ػوامل مرتلیای  

انتظابض   تاوا   مای  ثبقس و ثب تغییط این ػوامل مقبزیط اولید و نحوه تهطیح الگو میاظ دملد 
زاقت مقبزیط ثاطروضز قاسه نیاع تغییاط کنناس. زض ایان حبلات الظ  اؾات ثاب اؾاتیبزه اظ           

هابی مرتلا  ثاطروضز قاسه، ماسل منبؾات منطجاق ثاط           مؼیبضهبی مودوز، اظ میب  مسل
ز. زض ترماین ثاد ضوـ ثیاعین، مؼیبضهابی     قاو هب انترابة   واقؼیبت مكبهسه قسه اظ زازه

هب، ؾاد مؼیابض    مرتلیی ثطای انتربة مسل منبؾت ودوز زاضز کد زض این مقبلد اظ میب  ر 
، تواثغ واکنف رنی و تحلیل حؿبؾیت موضز اؾتیبزه قطاض ذواهس 1نؿجت احتمبالت پؿین

 گطفت.
 

 . ًسبت احتواالت پس٘ي 5.6

اول( زض مقبثال ضغیام غیطضیکابضزویی     ةیی )نبحیحبضط ثد ثطضؾی ضغیم ضیکبضزو ةمقبل
ضو، هاسف رظماو     پیففطضیة زو ( پطزاذتد و ثنبثطاین زض رظمو   ةثب تیؿیط دسیس )نبحی

ز ریب ضغیم غیطضیکابضزویی حبنال اظ   قوزو  اؾت کد مكرم  ةنبحید اول زض مقبثل نبحی
 ،قاوز   ی ثاطروضز مای  ثبقس یب ذیط. ثسین منظوض الگوی زیگط می تمییسنتبیج ترمین، موضز 

 ةی پولی و مبلی ثد ؾمت قطاض گاطفتن زض نبحیا  هب ؾیبؾتی کد د ت پبضامتطهبی طوض ثد
زض ی  ؾبذتبض تؼبزل ػماومی   همچنیناول ثبقس )ثد ػجبضتی ثطقطاضی ضغیم ضیکبضزویی(. 

تطین اثعاض انجاب  رظماو  فطضاید اؾاتیبزه اظ      پویبی تهبزفی مجتنی ثط ضویکطز ثیعین، م م

                                                                                                                             
1. Posterior Odds Ratio (POR) 
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ثبقس کد زض ر  قیوز واضز ثط پبضامتطهابی زو الگاوی مرتلا ،     حتمبالت پؿین مینؿجت ا
 :  1قوز تؼطی  می ظیطگیطنس. این رمبضه ثد نوضت  موضز مقبیؿد قطاض می

 
 
  2121 2

1
2

1

2
1

2

1
,, BF

)(P

)(P

)y(P

)y(P

)(P

)(P

yP

yP
POR  

هابی اول )ضغیام    ػجبضت اؾت اظ نؿجت احتمابالت پؿاین میاب  ماسل     POR,21کد
i:)yi(P,21یؿیط دسیس( و مسل زو  )ضغیم ضیکابضزویی(،  غیطضیکبضزویی ثب ت    چگابلی

i:)i(P,21هب،   احتمبل مسل ثد قط  زازه  ،توظیغ احتمبل )ثبوض( پیكین زض موضز الگو ،
21,i:)iy(P  21ای( و   هب ثد قط  الگو )زضؾاتنمبیی حبقاید    چگبلی زازه,BF   فابکتوض

ثاد ناوضت   2و  1ثیع نب  زاضز کد ثطای زو الگوی 
)y(P

)y(P
BF , 2

1
21    قاوز. زض   تؼطیا  مای

، نااوضت کؿااط قااسضت توضاایح زهنااسگی پؿااین الگااوی اول )ضغیاام    POR,21رماابضة 
غیطضیکاابضزویی( و مرااط  کؿااط قااسضت توضاایح زهنااسگی پؿااین الگااوی زو  )ضغیاام   

ثنابثطاین اگاط الگاوی اول نؿاجت ثاد الگاوی زو  توضایح         ،زهاس   ضیکبضزویی( ضا نكب  می
121رنگبه  ،هبی مودوز اضا د زهس تطی اظ زازه منبؾت ,POR .ذواهس ثوز و ثابلؼکؽ)i(P

ثد ثبوض قرهی محقق زض موضز ثطقطاضی ؾبذتبض ی  الگوی مكرم اضتجب  زاضز و هطچد 
ثبقس کد الگوی ذبنی ثط اقتهبز حبکم اؾت، احتمبل پیكاین   محقق این گمب  ضا زاقتد

زهس. ثد طوض مؼمول ثطای دلوگیطی اظ وضوز قضبوت قرهی ثد رمبضة   ثیكتطی ثد الگو می
قاوز کاد    فوق و همچنین ودوز نب اطمینبنی زض موضز الگوی نحیح اقتهابز، فاطو مای   

)(P)(P 21  پؿین ثطاثط فبکتوض ثیع ذواهس ثوز. نؿجت احتمبالت  ةو ثنبثطاین رمبض 
رمبضه احتمبالت  ای،  ثب تودد ثد فطو فوق، ثب محبؾجد تبثغ زضؾتنمبیی حبقید

 : 2ثطاثط اؾت ثبای  دثیع، تبثغ زضؾتنمبیی حبقی ةز. ثط اؾبؼ قبػسقو پؿین مكرم می

 21,i:d)i,y(P)i(P)iy(P

i

iii  


    

i(P(ا ، -iبضامتطهب تحت الگوی مجموػد پ iفوق  ةکد زض ضاثط i    تابثغ چگابلی

i,y(P(پیكین پبضامتطهب و  i 
ای  دثبقس. ثب تودد ثد چگبلی حبقای  هب می تبثغ چگبلی زازه

06121هب، مقساض   زازه ةمحبؾجد قس .POR ,   اول  کد الگاوی زهس  نكب  میحبنل قسه و

                                                                                                                             
1. Koop (2003)  
2. Lane (2002)  



 5335، پاٗ٘ش 3،  ضوارُ 55دٍرٓ تحق٘قات اقتصادٕ /   752

)ضغیم غیطضیکبضزویی ثب تیؿیط دسیس( نؿجت ثد الگوی زو  )ضغیم ضیکبضزویی( زض توضایح  

 هبی الگو قبثلیت ثبالتطی زاضز.    زازه

 

 . تَابع ٍاکٌص آًٖ 2.6

اؾتیبزه اظ تواثغ واکانف رنای    ،الگوی موضز ثطضؾی زضؾتیهبی تؼیین   یکی اظ ضوـ

د قوک واضز ثد ؾبذتبض الگو ثطضؾی قاسه  ثبقس. زض این ضوـ واکنف متغیطهب نؿجت ث می

رمسه، انطجبق میب  ر  و رنچد زض واقؼیت ودوز زاضز مؼیابضی   زؾت ثدو ثب تودد ثد مؿیط 

قاوز زض یا  ظماب  مكارم یا        ثطای قضبوت الگو ذواهس ثوز. ثسین منظوض فطو می

 قوک مثجت ثد ثسهی زولت واضز قسه اؾت و ؾپؽ تواثغ واکنف رنی اثتسا تحت الگاوی 

اول )غیطضیکبضزویی ثب تیؿیط دسیس( و ؾپؽ تحت الگوی زو  )ضیکبضزویی( ثیب  ذواهاس  

 قس.  

ایان تواثاغ ضا    ،(4تواثغ واکنف رنی تحت ضغیم غیطضیکبضزویی و نموزاض ) ،(3نموزاض )

زهاس کاد زض حبلات     زهاس. ثطضؾای نموزاضهاب نكاب  مای      تحت ضغیم ضیکبضزویی نكب  می

 )r(اؾامی   ةزضنس و ناطخ ث اط   5/0ثد میعا   )inf)p  غیطضیکبضزویی، نطخ توض ؾیبؾت

حقیقای حاسوز نایط ثابقی      ةتقطیجب ثد همین میعا  افعایف یبفتاد و ثنابثطاین ناطخ ث اط    

 ةزضناس و ناطخ ث اط    2/0کد زض ؾیبؾت ضیکبضزویی نطخ توض  ثد میاعا    زض حبلی ،مبنس  می

 3/0افعایف یبفتد و ثنابثطاین ناطخ ث اطه حقیقای ثاد میاعا         زضنس 5/0اؾمی ثد میعا  

ز کاد  وق مییبثس. زض ثطضؾی مكبهسات مطثو  ثد اقتهبز ایطا  مالحظد   زضنس افعایف می

هبی ؾیبؾات    حقیقی اقتهبز ضونسی نعولی و منیی زاقتد اؾت و ثنبثطاین یبفتد ةنطخ ث ط

    غیطضیکبضزویی انطجبق ثیكتطی ثب این واقؼیت زاضز.

زض حبلات ضیکابضزویی    )bb(زض نتیجد ایجبز ی  قوک ثسهی، میعا  ثسهی زولات  

اماط ایان   این یبثس. زلیل   افعایف می 7/0و زض حبلت غیطضیکبضزویی ثد میعا   8/0میعا   ثد

اؾت کد زض حبلت غیطضیکبضزویی زولت ؾیبؾت پولی انجؿبطی ضا ثب قست ثیكتطی زنجبل 

س کد ثاط  سهی ضا ثب چبح پول ثیكتط دجطا  کننبثطاین قبزض اؾت ثركی اظ این ثنس و ثک می

واحاس و زض حبلات    2زض حبلت غیطضیکبضزویی ثد میعا   )m(این اؾبؼ میعا  ضقس پولی 

 ثبقس. واحس می 5/1ضیکبضزویی ثد میعا  
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ٗن غ٘زرٗکاردٍٖٗ با تفس٘ز جدٗد. تَابع ٍاکٌص آًٖ تحت رص3ًوَدار   

 
واحس و زض حبلت غیطضیکابضزویی   12/0تب )t(زض حبلت ضیکبضزویی افعایف زض مبلیبت

واحس ذواهس ثوز، ثد ػجبضتی زض حبلت غیطضیکبضزویی ثرف ثیكاتط ثاسهی    1/0حساکثط تب 
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تاطی   لیابت نقاف م ام   زولت ثب چبح پول ذواهس ثوز زض حبلی کد زض حبلت ضیکبضزویی مب
ثیكاتطی ثاب ر     نعزیکای زاضز کد ثب تودد ثد واقؼیبت اقتهبز ایطا ، حبلت غیطضیکابضزویی  

 زاضز.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. تَابع ٍاکٌص آًٖ تحت رصٗن رٗکارد4ًٍٖٗوَدار   
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 تاط  کم )fa(المللی ثبن  مطکعی  همچنین زض حبلت ضیکبضزویی تغییط زض شذبیط ثین
اظ حبلت غیطضیکبضزویی اؾت، زض حبلی کد زض اقتهابز ایاطا  تعضیاق زضرماسهبی نیتای و      
تجسیل اضظ حبنل اظ ر  ثد ضیبل یکی اظ منبثغ م ام زضرماسی اؾات. همچناین ثاد زلیال       

گاصاضی زولات    هابی ؾیبؾات     اینکد زض ضغیم غیطضیکبضزویی ثب تیؿیط دسیس، یکی اظ اهط 
و تقبضبی کال   )c(اؾمی اؾت، ثنبثطاین افعایف زض مهطف  ةثجبت نطخ ث ط حیع ضونس ثب

)y( .ثیف اظ ضغیم ضیکبضزویی ذواهس ثوز 
 

 . تحل٘ل حساس٘ت 3.6
( رمسه اؾت، تؼسازی اظ پبضامتطهبی الگو کبلیجطه و تؼاسازی  1کد زض دسول )همبنطوض

ثاب اؾاتیبزه اظ ضوـ تحلیال     تاوا   مای  . ثسین منظاوض انس هوضز قسزیگط ثب ضوـ ثیعین ثطر
پبضامتطهبی کبلیجطه قسه و ثاطروضز قاسه ضا ماوضز ثطضؾای قاطاض زاز. هاسف اظ        ،حؿبؾیت

اظ پبضامتطهابی ؾابذتبضی، ثجابت و    ای  دتحلیل حؿبؾیت این اؾت کد ثد اظای چاد زامنا  
ض تحلیل حؿبؾیت فاوق  قوز. ثد منظو مؼین ثوز  ی  الگوی تؼبزل ػمومی مكرم می

قوز؛ این ضوـ مؼموال زض کبلیجطه کاطز  ماوضز اؾاتیبزه     کبضلو اؾتیبزه می اظ فیلتط مونت
ز  نواحی ثب ثجبت الگاو و تؼیاین ناواحی ثحطانای فضابی      کطقطاض گطفتد و هسف مكرم 

کابضلو، اظ   . ثد منظوض انجب  تحلیل حؿبؾیت ثب اؾتیبزه اظ فیلتاط مونات  1ثبقس پبضامتطی می
قوز کد رمبضة ر  ثد نوضت ظیط تؼطیا    و  زو نموند اؾمیطن  )زو ططفد( اؾتیبزه میرظم
 قوز:   می

 )BX(F)BX(Fsup)X(d ininin,n   

ثبقنس.   زو ظیط نموند افطاظ قسه اظ پبضامتطهبی ؾبذتبضی میBو  Bکد زض این ضاثطد 
Nnnثبقس کد  می Nبضلو ثطاثطک ی تؼساز پیمبیف  مونتؾویاظ  همچنین .X ةزؾت 

ثبقس. رمابضة فاوق ثاد زنجابل      تبثغ چگبلی تحت ر  افطاظ مطثوطد می fپبضامتطهبی مسل و
ػاس    ؾاجت ، مقاساض رمابضه   زاضی وال اؾت کد تحت چد ؾاطح مؼنای  ئپبؾد ثد این ؾ

زهاس کاد ثاد اظای      قوز. این رمبضه نكب  مای  پصیطـ تبثغ توظیغ پیكین زض ثجبت الگو می
ط ضا ثطای ثجبت الگو فاطاهم  مقبزیط کبلیجطه قسه، چد زضنسی اظ تواثغ توظیغ پیكین قطای

 نس.  کن می

                                                                                                                             
1. Ratto (2008) 
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زضناس اظ   6/95هاس کاد   ز ثبقنس، نتبیج نكب  مای   کد مقبزیط کبلیجطه قسه  زض حبلتی
کاد ثاب تؼطیا  تابثغ توظیاغ پیكاین ثاطای         ، زضحابلی تواثغ توظیغ پیكین ثب ثجبت هؿتنس

ی ثبقاس کاد   ناوضت  پبضامتطهبی ؾیبؾتی )ضطیت واکنف ثسهی زولت(، اگط مقساض اولید ثد
رنگبه ذطودی تحلیل حؿبؾیت ثاد ناوضت ثاسو  تابثغ      دلوه کنس،ؾیبؾت مبلی انیؼبلی 

 ،عاضـ قسه و زض حبلتی کد ؾیبؾت مابلی فؼابل زض نظاط گطفتاد قاوز     گ ،پیكین ثب ثجبت
ثنابثطاین زض   ،ثبقانس   زضنس اظ تواثاغ ثاب ثجابت مای     7/93ذطودی ثد این نوضت اؾت کد 

حبلتی کد ضطیت ثسهی زولت کبلیجطه و ثد ناوضت فؼابل ثبقاس، تواثاغ پیكاین اظ ثجابت       
 نس.    وق  ثیكتطی ثطذوضزاض می

 
 گ٘زٕ  . ًت٘ج7ِ

اؾت. اول اینکد زض اقتهبز ایطا  ایجبز ثجابت زض   مقبلد چنس نکتد حبنل قسه  اظ این
 ،ثبقاس  ی پولی و مبلی مای هب ؾیبؾتهب نیبظمنس همبهنگی زض ادطای  ؾطح ػمومی قیمت

ثد ػجبضت زیگط تجویع ؾیبؾت پولی فؼبل و اؾتقالل ثبنا  مطکاعی زض اداطای اهاساف و     
 س.  هب کم  کن طی هسف ثجبت ؾطح قیمتتوانس لعومب ثد پیگی  اثعاضهبی ذوز نمی

اؾاامی نقكاای اؾبؾاای زض تیؿاایط دسیااس اظ ضغیاام   ةزو  اینکااد تؼیااین نااطخ ث ااط
غیطضیکبضزویی زاضز. هطگبه زولت ثد منظوض کبهف اضظـ ثسهی اؾامی ذاوز ثاد ناوضت     

هاسف ثجابت قیمتای اظ زؾاتطؼ ثبنا        طاوض حاتم   ثد ،نسکزؾتوضی نطخ ث طه ضا تؼیین 
کد اگاط ناطخ    حبلی، زضقوز و کنتطل ر  ثد ؾیبؾت مبلی واگصاض میقوز  مطکعی ذبض  می

 ،ث طه زض واکنف ثد تغییطات کال  اقتهبزی، اظ دملد تغییاطات ناطخ تاوض ، تؼیاین قاوز     
زهاس    هبیی کد قوک فكبض تقبضب ضخ می  رنگبه زض زوضه ،کد انل تیلوض ثطقطاض ثبقس یطوض ثد

ثنبثطاین اظ قست فكبض تقبضاب کبؾاتد قاسه و     نطخ ث طه ثیف اظ نطخ توض  افعایف یبفتد و
 ثجبت ؾطح قیمت زض زؾتطؼ ذواهس ثوز.   

 ةواثؿتگی ؾطح قیمت ثد ؾیبؾت مبلی لعومب ثد مؼنبی ر  نیؿت کد ثب کنتطل پبیا 
هب ضا ثد هماطاه زاقات، ثلکاد زض اینجاب رنچاد       ثجبت زض ؾطح ػمومی قیمت توا  می پولی

طوضکاد   ثبقاس. هماب    تؼیین ر  زض اقتهبز مای  ةحواؾمی و ن ةنقف کلیسی زاضز نطخ ث ط
زهس، اگط حؿبؾیت نطخ ث طه ثد توض  ثبال ثبقاس    نتبیج حبنل اظ ضغیم ضیکبضزویی نكب  می

هب ذواهیم ثوز و ثنابثطاین تحقاق هاسف     زض ؾطح ػمومی قیمت تط کمرنگبه قبهس نوؾب  
 توض  ثبن  مطکعی زوض اظ شهن نرواهس ثوز. 
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